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Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked
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Overvejer du at søge arbejde i Sverige? Eller har du allerede fundet et job på den anden 
side af sundet? Denne pjece er til dig, der vil arbejde i Sverige, men samtidig vil blive bo-
ende i Danmark. 

Hvordan finder jeg et job i Sverige? Hvor skal jeg betale skat? Hvor er jeg socialt sikret? 
Hvor lang er rejsetiden? Hvis du overvejer at arbejde i Sverige, dukker der sikkert mange 
spørgsmål op. I denne pjece får du svar på de mest basale spørgsmål, gode råd til jobsøg-
ningen samt et hurtigt overblik over det du skal huske, når du har fået et job i Sverige. 

På oresunddirekt.dk kan du altid finde mere information om at arbejde på tværs 
af Øresund. Du kan også henvende dig til Informationscenter Øresunddirekt på  
Hjälmaregatan 3 i Malmø, hvor du kan få svar på dine spørgsmål hos repræsentanter fra 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Länsstyrelsen og Region Skåne. 
Åbningstiderne kan du se på oresunddirekt.dk.

Øresunddirekt er en dansk-svensk informationstjeneste, der formidler offentlig informati-
on fra myndigheder til borgere og virksomheder i Øresundsregionen. Øresunddirekt hen-
vender sig til dig, der ønsker at arbejde, bo, studere eller drive forretning på den anden 
side af Øresund.

VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF 
NYE MULIGHEDER
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1. FIND JOBBET PÅ ØRESUNDDIREKT.DK
Hvis du søger job i Sverige, er et besøg på oresunddirekt.dk et godt sted at starte. Der kan 
du se aktuelle jobs i Skåne. Øresunddirekt samarbejder med Jobbsafari (jobbsafari.se), 
som er en svensk jobportal. På oresunddirekt.dk kan du få en oversigt med de forskellige 
jobkategorier.

2. ARBETSFÖRMEDLINGEN GUIDER DIG
Udover at besøge oresunddirekt.dk, bør du også kigge forbi Arbetsförmedlingens hjemme-
side arbetsformedlingen.se. Der kan du få nyttige tips og råd til, hvordan du kommer godt i 
gang med jobsøgningen. Arbetsförmedlingen har Sveriges største jobportal platsbanken.se,
hvor du kan søge blandt flere tusinde ledige stillinger. Ønsker du mere information, er du 
velkommen til at kontakte Øresunddirekt i Malmø, hvor Arbetsförmedlingen er repræsen-
teret og kan hjælpe dig. 

Du kan også med fordel lægge dit CV ind i en af de mange jobportalers CV-bank, så arbejds-
giverne kan finde dig.

3. SEND DIN ANSØGNING – EVENTUELT UOPFORDRET
Du kan for det meste sende din ansøgning på dansk, men spørg arbejdsgiveren, hvis du er 
i tvivl. I grove træk gælder det, at ansøgningen max. skal være én side, og CV’et max. to 
sider. Skriv gerne referencer på tidligere arbejdsgivere. Hvis du har fundet en arbejdsgiver, 
som du gerne vil arbejde for, men som ikke ansætter medarbejdere p.t., kan du altid sende 
en uopfordret ansøgning.

4. LÆS OM SVENSKE ANSÆTTELSESFORHOLD
Svenske ansættelsesforhold ligner de danske, men der er enkelte forskelle. For eksempel 
er arbejdstiden pr. uge ofte længere i Sverige end i Danmark. Den ordinære arbejdstid kan 
højst være 40 timer pr. uge ved fuldtidsstillinger. Det er sværere at blive fyret i Sverige end 
i Danmark. En lønmodtager, som selv opsiger sin stilling, har normalt en opsigelsesfrist på 
en måned. På oresunddirekt.dk kan du læse meget mere om ansættelsesforhold i Sverige.

SÅDAN FINDER DU ET JOB 
I SVERIGE
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4. DAGPENGE FRA DANMARK, NÅR DU SØGER ARBEJDE I SVERIGE
Hvis du modtager dagpenge i Danmark, kan du i en periode på tre måneder få dine dag-
penge med til Sverige. Du skal have en attest PDU2 fra din a-kasse og i øvrigt opfylde en
række betingelser. Du skal blandt andet tilmelde dig Arbetsförmedlingen i Sverige og stå til
rådighed for arbejdsmarkedet i Sverige.

Hvis du ikke finder et job i Sverige, er det vigtigt, at du vender tilbage til Danmark og
tilmelder dig dit lokale jobcenter, inden der er gået tre måneder. Hvis du ikke gør dette,
kan du miste din ret til dagpenge. Hvis du finder et arbejde i Sverige, kan du ikke længere få
dagpenge fra Danmark. Når du arbejder i Sverige, bør du melde dig ind en svensk a-kasse,
hvis du ønsker at være forsikret mod en eventuel fremtidig arbejdsløshed.

5. SØG ARBEJDSTILLADELSE - HVIS DU IKKE ER FRA NORDEN ELLER EU
Hvis du er statsborger fra et land udenfor EU, skal du have arbejdstilladelse for at arbejde
i Sverige. Før ansættelsen skal din arbejdsgiver kontrollere, at du har en arbejdstilladelse.
Arbejdstilladelsen skal du søge fra dit hjemland eller fra dit seneste bopælsland. Du kan
ikke rejse ind i Sverige, før du har en arbejdstilladelse, som du kan vise sammen med dit
pas.

Hvis du er EU- eller EØS-statsborger, eller statsborger fra Schweiz, kan du opholde dig i
Sverige efter EU-reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser. Hvis du er
dansk statsborger, behøver du ingen arbejdstilladelse for at arbejde i Sverige.

På oresunddirekt.dk/job-uddannelse finder du mere information om at søge job i Sverige. 
Desuden finder du ledige stillinger allerede på forsiden! Du kan også besøge informations-
centret i Malmø for mere information.
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1. FÅ ET SVENSK SAMORDNINGSNUMMER
Når du begynder at arbejde i Sverige, skal du betale indkomstskat i Sverige. Derfor skal du
registreres hos det svenske skattevæsen, Skatteverket. Du behøver ikke at have et svensk
cpr-nummer for at arbejde i Sverige, men skal derimod have et såkaldt samordningsnum-
mer. Du får samordningsnummeret ved at ansøge om svensk SINK-beskatning hos Skat-
teverket. Du skal bruge den blanket, der hedder SKV 4350, eller “Ansökan om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta”.

2. SINK-SKAT ELLER ALMINDELIG SVENSK SKAT?
Hvis du bor i Danmark og arbejder i Sverige, skal du tage stilling til, om du vil beskattes 
efter den svenske SINK-ordning (kun 20 procent beskatning, men ingen muligheder for 
fradrag) eller være almindelig skattepligtig til Sverige. På oresunddirekt.dk kan du læse 
mere om de to alternativer og om hvordan du ansøger om SINK-beskatning. Du kan læse 
mere om  SINK-skat og ekspertskat på side 8. Kontakt gerne Skatteverket på Øresund-
direkts informationscenter, hvis du vil vide mere.

3. FLYT DINE MEDLEMSKABER I A-KASSE OG FAGFORENING
Hvis du bor i Danmark og arbejder i Sverige, skal du være arbejdsløshedsforsikret i Sverige.
Meld dig ind i en svensk a-kasse allerede din første arbejdsdag i Sverige. Hvis du er
arbejdsløshedsforsikret i det forkerte land, bliver du betragtet som ikke-forsikret.
Hvis du ønsker at være med i en fagforening, skal du også vælge en i Sverige, idet danske
fagforeninger ikke har nogen indflydelse på det svenske arbejdsmarked. Kontakt din dan-
ske a-kasse og/eller fagforening for at få mere information.

NÅR DU HAR FUNDET JOB 
I SVERIGE
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4. GENNEMGÅ DIN SOCIAL SIKRING
Når du arbejder på fuldtid i Sverige, er du som udgangspunkt også socialt sikret der. Hvis
du ønsker at ansøge om en social sikringsydelse som for eksempel barselsdagspenge 
(föräldrapenning) eller ansøge om et EU-kort, skal du kontakte den svenske myndighed 
Försäkringkassan. Försäkringkassan vil undersøge din social sikring og dine rettigheder til 
svenske sociale sikringsydelser. På side 10 kan du læse mere om social sikring.

5. FÅ EN KONTO I EN SVENSK BANK
Når du skal arbejde i Sverige, har du brug for en svensk bankkonto, hvor du kan få din løn
sat ind. Ligesom i Danmark har de forskellige banker forskellige tilbud. Derfor er det klogt
at kontakte flere banker for at høre hvilke vilkår, de tilbyder. Er der eksempelvis gebyr på
overførsel fra en svensk til en dansk konto, og hvor mange dage tager en overførsel? Der er
også adskillige banker, der har kontorer på begge sider af sundet.

6. UNDERSØG DIN PENSIONSORDNING
Så længe du arbejder i Sverige, optjener du svensk pension. I Sverige består pensionen af
to dele: den offentlige pension, der kaldes “allmän pension” og arbejdsmarkedspension,
der kaldes “tjänstepension”. Når du begynder at arbejde i Sverige, er det en god idé at
undersøge vilkårene for tjänstepension på din arbejdsplads, da de kan variere meget. Du 
kan læse mere om pension på side 9.

Læs mere i vores guide på oresunddirekt.dk/guides/pendle-til-et-arbejde-i-sverige
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SINK-SKAT - KUN 20 PROCENT
Hvis du dagligt pendler fra din bopæl i Danmark til et arbejde i Sverige, er du begrænset
skattepligtig i Sverige og kan blive beskattet med en særlig indkomstskat, kaldet SINK-skat.
SINK-skat er en statslig bruttoskat på arbejdsindkomst, hvilket betyder, at du samtidig
kan have andre indtægter, som for eksempel renteindtægter, der stadig skal beskattes i 
Danmark.

SINK-skatten er på 20 procent, men giver ingen fradragsmuligheder. Hvis du skal betale
SINK-skat, skal du ikke indsende en selvangivelse. Betaler du derimod almindelig svensk
indkomstskat, skal du indsende din selvangivelse til Skatteverket.

Hvis du til daglig pendler til et arbejde i Sverige og normalt betaler SINK-skat, findes der
også mulighed for at ansøge om ”almindelig beskatning” i Sverige. Du vil derefter blive
beskattet efter de gældende satser for dem, der bor i Sverige. Vær opmærksom på, at der
er særlige regler, der gælder, hvis du skal have ret til fradrag. Kontakt gerne Skatteverket på
Øresunddirekts informationscenter, hvis du vil vide mere.

EKSPERTSKAT - FOR FORSKERE/SPECIALISTER
Er du en udenlandsk såkaldt nøgleperson, som har midlertidigt arbejde i Sverige, kan du
blive omfattet af ekspertskat. Ekspertskat indebærer, at 25 % af arbejdsindkomsten bliver
skattefri og fri fra sociale afgifter. Den resterende del af indkomsten beskattes efter almin-
delige regler. Skattelettelserne gælder under de første tre år af ansættelsen i Sverige.

For at få ekspertskat skal du være:
•   ekspert, forsker/specialist, virksomhedsleder eller på anden vis være en nøgleperson
•   eller have en månedsløn som overstiger to svenske ”prisbasbeløb” for det aktuelle   
     kalenderår.

Læs mere om skat på oresunddirekt.dk/oekonomi/skat-i-sverige

VÆRD AT VIDE OM SKAT
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Når du arbejder i Sverige, optjener du ret til svensk allmän pension, hvilket svarer til
folkepension i Danmark. Allmän pension i Sverige er højere, end den vi kender fra Dan-
mark. Alligevel har langt de fleste også en arbejdsmarkedspension og eventuelt en privat
pensionsopsparing. Der betales samlet 18,5 procent af lønnen til den fremtidige offentlige
pension. 16 procent går til såkaldt indkomstpension og 2,5 procent til den såkaldte præ-
miepension.

På langt de fleste arbejdspladser er der lavet aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, der
indebærer, at medarbejderen optjener en indkomstbestemt arbejdsmarkedspension. I
Sverige kaldes dette for ”tjänstepension”. Aftalen indebærer, at du som lønmodtager får
en del af din løn i form af pension.

Det er din arbejdsgiver, der skal tegne en ”tjänstepension” på dine vegne. Nogle gange kan
du dog selv bestemme, hvilket pensionsselskab der skal forvalte dine pensionspenge. Hvis
du har arbejdet indenfor forskellige områder, kan du have mere end én tjänstepension.
Selvom du optjener både allmän pension og tjänstepension, kan du vælge at supplere med
en privat pensionsopsparing. Dette er en frivillig ordning, som du kan tegne gennem din
bank eller dit pensionsselskab. Læs mere på oresunddirekt.dk/oekonomi/pension.

VÆRD AT VIDE OM PENSION
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Hvis du begynder at arbejde i Sverige, skal du formentlig være socialt sikret i Sverige. At
være social sikret handler blandt andet om, at du har ret til sociale ydelser som for eksem-
pel sygedagpenge, folkepension og børne- og ungeydelser. Du kan i visse tilfælde søge om
at beholde din sociale sikring i Danmark. Det kan lade sig gøre, hvis du for eksempel er
udsendt til Sverige af din arbejdsgiver, eller hvis du arbejder i begge lande. Kontakt gerne
Försäkringskassan på Øresunddirekts informationscenter, hvis du vil vide mere.

I Danmark har Udbetaling Danmark International Social Sikring det øverste ansvar for at
træffe afgørelser om social sikring, når det handler om: 1) udsendelse til Sverige eller
2) arbejde i begge lande, med bopæl i Danmark. Det kræver, at du sender en ansøgning til
Udbetaling Danmark International Social Sikring. Det kan du gøre ved at hente et skema til
brug for afgørelse om social sikring på borger.dk.

Læs mere om social sikring på oresunddirekt.dk under Job & Uddannelse.

HVOR ER DU SOCIALT SIKRET?

Arbejder du på tværs af Øresund, 
så besøg oresunddirekt.dk og 
tag en test, der kan vise dig, i 
hvilket land du er socialt sikret.

Hvis du skal være socialt sikret i Sverige, 
skal du henvende dig hos Försäkringskas-
san, der er den statslige myndighed, der 
administrerer social sikring og udbetaling 
af ydelser i Sverige - dog først i tilfælde af, 
at du vil ansøge om ydelser som for eksem-
pel “föräldrapenning”, vil besøge tandlæge 
eller ansøge om EU-kort. Du tilmelder dig 
med blanketten “Uppgifter för utredning 
av försäkringstillhörighet”, som du finder 
på Försäkringskassans hjemmeside. Du skal 
bruge et svensk personnummer eller et 
samordningsnummer.

VÆRD AT VIDE OM SOCIAL 
SIKRING
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Ørestad-Hyllie: 21 minutter
Ørestad-Trianglen: 24 minutter
Ørestad-Malmø C: 28 minutter
Ørestad-Lund C: 40 minutter

MED TOG OVER ØRESUNDSBROEN
Hvis du skal med toget fra Københavns Hovedbanegård til Malmø Centralstation, kan du 
regne med en rejsetid på ca. 30 minutter mellem de to byer. Togene kører flere gange i 
timen. 

Mellem hovedstadsområdet og Skåne behøver du kun én billet. Med den kan du rejse med
tog og bus helt til dit bestemmelsessted. Billetten gælder - udover i Øresundstoget - i
S-tog, MOVIAs busser, metroen og lokalbanerne på den danske side samt til Skånetrafikens
busser og lokalbaner “Pågatåg”, i det omstigningsområde, hvor til du har købt din billet. 
Som pendler kan du med fordel købe et månedskort, som hedder Øresundskortet. Du kan 
se de aktuelle priser på rejseplanen.dk.

Svensk Jojo-kort
Alternativt kan du også anskaffe dig et svensk Jojo-kort, som er et betalingskort til at købe 
dine togbilletter. Der kan være penge at spare. En billet købt med et Jojo-kort kan bruges   
- udover Øresundstoget - i hele hovedstadsområdet og i Skåne, som et almindeligt DSB 
billet. Indtil videre kan du købe din togbillet med et Jojo-kort i en billetautomat på Køben-
havns Hovedbanegård, Helsingør Station og Københavns Lufthavn. Du kan købe et Jojo-
kort på Skånetrafikens kundecenter på Malmø Centralstation og Triangeln. Du kan læse 
mere om Jojo-kortet og dens billettyper på skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/jojo-
kort. 

I BIL OVER ØRESUNDSBROEN
Til dig, som pendler over Øresundsbroen i bil, kan du finde gode aftaler for pendlere som 
dig, der krydser broen på vej til og fra arbejde dagligt. Mere information finder du på 
oresundsbroen.com.

MED FÆRGE MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG
Skal du fra Helsingør til Helsingborg, sejler der færger i stort set i døgndrift, og i dagtimerne 
sejler de med ca. 15 minutters mellemrum. Turen med færgen tager kun 20 minutter. Du 
finder mere information på scandlines.dk og sundbusserne.dk. 

Læs mere om transport på oresunddirekt.dk under Bil & Bolig.

VÆRD AT VIDE OM TRANSPORT



Sverige er tæt på. Med toget tager det lidt over en halv time fra København H til Malmö 
C - det svarer til at tage til Køge eller Hillerød fra København H.

Hvis du bliver boende i Danmark, mens du arbejder i Sverige, har du mulighed for at 
blive såkaldt SINK-beskattet. Det betyder, at du kun betaler 20 procent i skat.

Du lærer en ny arbejdskultur at kende og får et nyt netværk. Det kan styrke dit CV 
fremadrettet, at du har fået erfaring fra det svenske arbejdsmarked.

Det er sjovere at have et arbejde i Sverige end at være arbejdsløs i Danmark. Det sker, 
at der i Skåne er mangel på faggrupper, som har svært ved at finde jobs i Danmark.

Du bliver bedre til svensk og får styrket dine sproglige kompetencer. Sproget er i øvrigt 
sjældent en hindring for danskere, der arbejder i Sverige.
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FIND JOBBET I SVERIGE PÅ ORESUNDDIREKT.DK

Gennem Øresunddirekts samarbejde
med den svenske jobdatabase JobbSafari, 
kan du på oresunddirekt.dk/jobs-i- 
sverige se om dit drømmejob findes 
på den anden side af sundet. Du finder 
aktuelle, ledige stillinger allerede på 
forsiden!

Tip! Du kan finde jobbet direkte på
din mobil. Oresunddirekt.dk er
optimieret til alle platforme.

12

FEM GODE GRUNDE TIL AT  
ARBEJDE I SVERIGE
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Overvejer du at søge arbejde i Sverige? Vil du gerne vide, hvordan det er at arbejde i 
Sverige i forhold til arbejdsforhold, kultur og ikke mindst sproget? Så har vi i Øresund-
direkt været ude og tale med pendlere om deres erfaringer om deres job i Sverige. 

Se filmene på oresunddirekt.dk med danskere, der pendler fra Danmark til job i Sverige. 

Svenskerne går meget op i, at man 
holder sine fika, som er en pause. Dét 
gør man flere gange om dagen, hvor man 
mødes og drikker kaffe, og nogle gange 
spiser man kage.”

- Camilla, Creative Manager i Malmø

Jeg har kun gode erfaringer indtil videre 
med det arbejde i Sverige, og i det hele 
taget at pendle til Sverige og have sven-
ske kollegaer.”

- Mette, Læge i Malmø

”

”
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MØD PENDLERE, DER ALLEREDE 
HAR TAGET SPRINGET
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OM OS
Øresunddirekt er en informationstjeneste, der formidler offentlig information fra myn-
digheder til borgere og virksomheder i Greater Copenhagen. Organisationen består af 
et informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Malmø og en webredaktion i København. 

På Informationscenter Øresunddirekt i Malmø bistår Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Region Skåne, Länsstyrelsen og Skatteverket med personale, som giver myndig-
hedsinformation ud fra et Øresundsperspektiv. 

Du kan besøge Informationscenter Øresunddirekt på:
Hjälmaregatan 3 i Malmø mandag til fredag. Tlf: +46-40-17 64 00. 
Åbningstiderne finder du på oresunddirekt.dk/informationscentret.

Finansiering af virksomhederne: Webredaktionen i København finansieres af 
Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Hovedstaden, SKAT, Nordisk Ministerrråd samt 
Region Skåne. Informationscentret finansieres af Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-
san, Länsstyrelsen, Skatteverket, Region Skåne og Nordisk Ministerråd.

FØLG OS OG FÅ NYHEDER OG TIPS
Hvis du studerer, arbejder eller vil flytte hen over grænsen 
mellem Danmark og Sverige, kan du følge Øresunddirekt 
på Facebook og få de seneste råd og tips. På LinkedIn kan 
du få overblik over alle de samarbejdsprojekter, vi deltager 
i hen over sundet. Hvis du hverken er på Facebook eller 
LinkedIn, kan du abonnere på vores nyhedsbrev.

FÅ MERE AT VIDE HOS
ØRESUNDDIREKT
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KØBENHAVN
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STØRRE BYER VED ØRESUND
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